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قضاها )إدوارد دي بونو( في حقل لتفكير  بعد خمسة وعشرين سنة

كي يراجع الكتاب )اإلبداع الجاد( ل اإلبداعي، فإنه يعود هنا في هذا

وفق الزمن، ويعيد  أفكاره، ويعيد ترتيب األمور، وجعلها تسير

ة، العملي التصريح باألساليب التي تم استعارتها وثبت ضعفها خالل

وكذلك من أجل تطبيق الثروة الهائلة من الخبرات التي تراكمت 

األيام، والتي تعلم المؤلف أثناءها التفكير اإلبداعي في  على مر

من خالل ثقافات مختلفة سواء في عالم األعمال،  لدان،كثير من الب

غيرها من قطاعات المجتمع األخرى.  أو التعليم، أو الحكومة، أو

المبدعة؟ وما أهمية  فما الذي نعنيه باإلبداع؟ وما هي المؤسسة

الكتاب يجيبك  اإلبداع كقدرة عقلية في عالم المال واألعمال؟ هذا

. عن هذه األسئلة، وغيرها كثير   
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